
 

 

 

 

   
 

Vacature BBL-opleiding  
Doktersassistent in de Huisartsenpraktijk 
 
 
Heb jij altijd al eens in de zorg willen werken?  
Of heb je al zorgervaring maar wil je doorgroeien naar een nieuwe functie?  
 
Dan hebben wij een mooie uitdaging voor jou! 
 
Wat ga je doen?  
Voor de regio's Zuid- en Midden-Kennemerland zijn wij op zoek naar doktersassistenten.  
We starten in samenwerking met het NOVA-college in Haarlem een eigen (erkende) BBL-
opleiding, waarin leren en werken gecombineerd wordt. Deze opleiding duurt twee jaar en 
start op 30 januari 2023.  
 
Als doktersassistent ben jij de ruggengraat en het visitekaartje van de huisartsenpraktijk:  
je bent het eerste aanspreekpunt van patiënten, plant afspraken in, doet verschillende 
medische technische handelingen zoals het uitspuiten van oren en het geven van injecties  
en verwerkt de daarbij horende administratie.  Je bent gastvrij, dienstverlenend, 
communicatief en ondersteunend. 
 
Waar ga je werken?  
Je gaat bij een huisartsenpraktijk binnen de regio Zuid en Midden-Kennemerland aan het 
werk. Binnen deze regio's hebben wij een aantal leerwerkplekken bij deze praktijken. Wij 
zorgen ervoor dat je wordt gekoppeld aan een praktijk waar jij het allerbest tot je recht 
komt.  
 
Als je bij ons start krijg je eerst 2 maanden een fulltime (4 – 5 dagen per week) opleiding bij  
het Nova College om jou de essentiële kneepjes van het vak te leren. Daarna kom je voor 16-
32 uur in dienst bij een praktijk met een leerwerkovereenkomst en ga je op maandag naar 
school.   
 
Wat bieden wij?  

- Wij zorgen dat jij op een fijne leerwerkplek terecht komt;  
- Een tweejarige opleiding, door de praktijk betaald, met de intentie op een 

baangarantie na diplomering; 
- Digicoaching voor je digitale vaardigheden; 
- Salaris conform CAO schaal 3 (€2.008,00 - €2.788,00) o.b.v. 38 uur; 
- Vakantiedagen, 13e maand, vakantiegeld, reiskostenvergoeding. 

 
Wat vragen wij?  



 

 

 

 

   
 

- Enthousiasme en een goede motivatie om doktersassistent in een huisartsenpraktijk 
te worden; 

- Flexibel inzetbaar in Midden of Zuid-Kennemerland (omgeving Heemskerk/Beverwijk 
of in en om Haarlem); 

- MBO werk- en denkniveau; 
- Je bent stressbestendig, weerbaar, en je hebt een proactieve houding.  
- Je houdt van een dynamische en hectische omgeving, kunt snel schakelen, schuwt de 

telefoon niet en je kunt goed omgaan met de computer 
 
 
Enthousiast geworden voor deze rol? Leuk! 
Vul via deze link jouw contactgegevens in en wij benaderen je binnen 3 werkdagen.  
 
Heb  je nog vragen? Neem dan contact op met coordinatiepunt@hczk.nl  
 
Tijdpad:  
solliciteren, matching, gesprek & leerwerkovereenkomst  nov-dec 2022 
start studie       30 januari 2023 
start praktijk            11 april 2023 
diplomering       februari 2025 

https://recruitcrm.io/apply/16599686122510027064COB?source=Jobspage
mailto:coordinatiepunt@hczk.nl

